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วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เผยแพร่บทความวิจัย 
(Research articles) บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความ
ดังกล่าวในสาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริม
การเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด ทฤษฏี การพัฒนานวัตกรรมขึ้นและเป็น
เวทีน าเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยมีก าหนดออกราย 6 เดือน  
 

ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม   ผงผา่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ขมัภรตัน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา 
ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน 
 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
รองศาสตราจารย์ประภากร  แก้ววรรณา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
ดร.วนิดา  หงษ์มณีรตัน์   มหาวิทยาลยันครพนม 
ดร.พรหมมินทร์  กองแก้ว   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  

บรรณาธิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  โมราชาติ 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุาพร  ตังควนิช 
ฝ่ายจัดการ         นางสาวปณิดา  ธรรมวงค ์
ส านักงาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
ก าหนดเผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ 
           ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
พิมพ์ท่ี  วิทยาการพิมพ์ 336-338 ถนนผาแดง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  โทร. 045-240692  โทรสาร. 045-265756 
 

             บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน ความคิดเห็นใน
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนมิใช่ความคิดเห็นของ
ผู้จัดท าจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และบทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายไทย การจะน าไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการ 

 
 
 
 



 
 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เผยแพร่บทความวิจัย 
(Research articles) บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความ
ดังกล่าวในสาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริม
การเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด ทฤษฏี การพัฒนานวัตกรรมข้ึนและเป็น
เวทีน าเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยมีก าหนดออกราย 6 เดือน  
 

ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม   ผงผา่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ขมัภรตัน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา 
ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน 
 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
รองศาสตราจารย์ประภากร  แก้ววรรณา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
ดร.วนิดา  หงษ์มณีรตัน์   มหาวิทยาลยันครพนม 
ดร.พรหมมินทร์  กองแก้ว   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  

บรรณาธิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  โมราชาติ 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุาพร  ตังควนิช 
ฝ่ายจัดการ         นางสาวปณิดา  ธรรมวงค ์
ส านักงาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
ก าหนดเผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ 
           ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
พิมพ์ท่ี  วิทยาการพิมพ์ 336-338 ถนนผาแดง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  โทร. 045-240692  โทรสาร. 045-265756 
 

             บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน ความคิดเห็นใน
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนมิใช่ความคิดเห็นของ
ผู้จัดท าจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และบทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายไทย การจะน าไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการ 

 
 
 
 

 
 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน เปนวารสารฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ที่เผยแพรบทความวิจัย 
(Research articles) บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน (Review articles) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตีพิมพบทความ
ดังกลาวในสาขา ศึกษาศาสตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร นิเทศศาสตร สงเสริม
การเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหเกิดแนวความคิด ทฤษฏี การพัฒนานวัตกรรมขึ้นและเปน
เวทีนําเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยมีกําหนดออกราย 6 เดือน  
 

ที่ปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยประชุม   ผงผาน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  ขมัภรตัน 
รองศาสตราจารย ดร.มาลี  ไชยเสนา 
ดร.เกริกไกร  แกวลวน 
 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารยสมหมาย  ชินนาค  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
รองศาสตราจารยประภากร  แกววรรณา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครพนท เนื้อไมหอม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 
ดร.วนิดา  หงษมณีรตัน   มหาวิทยาลยันครพนม 
ดร.พรหมมินทร  กองแกว   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
  

บรรณาธิการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  โมราชาติ 
ผูชวยบรรณาธิการ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สดุาพร  ตังควนิช 
ฝายจัดการ         นางสาวปณิดา  ธรรมวงค 
สํานักงาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
กําหนดเผยแพร  ปละ 2 ฉบับ 
           ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
พิมพท่ี  วิทยาการพิมพ 336-338 ถนนผาแดง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  โทร. 045-240692  โทรสาร. 045-265756 
 

             บทความทุกเรื่องไดรับการตรวจความถูกตองทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 2 คน ความคิดเห็นใน
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนความคิดเห็นของผูเขียนมิใชความคิดเห็นของ
ผูจัดทําจึงมิใชความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และบทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
พิชญทรรศน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายไทย การจะนําไปเผยแพรตองไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากกองบรรณาธิการ 
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ผู้ประเมินบทความ (Readers) ประจ าปีที่ 11 ฉบับที่ 2 

 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย  เชื้อสาธุชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผ่อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนทุ  โมราชาต ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ประภา  เชื้อสาธุชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาต ิ พ่วงสมจิตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  กรีทอง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  เจตินัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ดร.สุมาลี  เงยวิจิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ดร.สายรุ้ง  ดินโคกสูง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ดร.สุพรรณี อะโอกิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ดร.พักพล  มุ่งลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 ดร.สมศักดิ์  จั่นผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
 ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ดร.ถนอมศักดิ์  บุญสู่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 ดร.นัทธพงศ์  นันทส าเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ดร.ณัฐกิตติ์  สวัสดิ์ไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
  

 


